Kanttekeningen bij
gewas en onkruid
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lyE stelling „Zaden en andere vermeerderingsorganen
" van planten kiemen en groeien het^best waar de
omstandigheden hiervoor het gunstigst zfjn'%. zal weinig
tegenspraak uitlokken. Welnu het onkruid dat,op geen
akker verstek laat gaan, kan in deze voor ieder een
leermeester zijn.
..
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In een te ongunstig kiem- of groeimilieu, bijv-'op te
grote diepte onder het maaiveld gaan (onkruid)zaden en
andere plantenvermeerderende organen zoals graankorrels, aardappelen (opslag) en goed ondergeploegd Italiaans raaigras gemakkelük stikken c.q. verteren. Wanneer hun bouw toijv. bij wilde haver en/of hun samenstelling zoals bij oliehoudende (onkruid)zaden vertering
voorkomen, kiemen ze soms pas jaren later wanneer ze
bij een volgende grondbewerking in een gunstiger kiemmilieu terecht komen. Het zijn vrijwel uitsluitend de aan
de oppervlakte of vlak daaronder voorkomende zaden
en andere plantenvermeerderende organen die kunnen
gaan kiemen en de samenstelling van de onkruidflora
bepalen. Een typisch voorbeeld hiervan is het vroeger
zeer hinderlijke en lastige onkruid herik, dat nu als
onkruid nog maar weinig meer voorkomt. Bij diep(er)
graafwerk — sloten, wegenbouw, leidingstraten — komen jarenlang goed geconserveerde herikzaden aan de
oppervlakte en op dergelijke plaatsen gaan ze kiemen en
leveren dan het bekende kruisbloemig onkruid met haar
talloze gele bloempjes.
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Goed klaargelegd zaaibed en een goede wijze van zaaien vormen
een goed gewas. Als hieraan iets ontbreekt, kan de schade later
/
hersteld.

het fundament van
niet meer worden

BIJENAFSTAND EN WIEDMACHINE
IUETT verwijderen van onkruid was vroeger handwerk.
« Met schoffel en lange hak konden de boer en zijn
personeel dit wiedwerk in een minder moeilijke houding
uitvoeren. Later bij de intrede van de rijenzaaimachine,
schoffelmachine en diverse typen onkruideggen werd het
oorspronkelijke handwerk bij de onkruidbestrijding sterk
teruggedrongen.
Bij de mechanische onkruidbestrijding komt het er op
neer om tussen de rijen van het gewas over een zo breed
mogelijke strook de toplaag van de toouwvoor regelmatig te bewerken. Het is begrijpelijk dat toen bij voorkeur
gestreefd is naar een zo groot mogelijk toelaatbare rijenafstand Immers hoe groter de ryenafstand des te groter
is de oppervlakte (afgezien by gebruik van onkruidegge)
waar het onkruid mechanisch kan worden besteeden. Dit
heeft ook min of meer automatisch geleid tot dicht met
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Bij de mechanische onkruidbestrijding wordt de toplaag van de bouwvoor regelmatigbewerkt. Hét gewas kan dezetoplaag niet benutten!
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Fosfaatbemesting voor aardappelen en
suikerbieten op klei- en zavelgrond in het
na- of voorjaar?
C. MULDER -Proefstation,voor de Akkerbouw te Wageningen, en
Ir. J. PtoMMEL - Instituut voor,Bodemvruchtbaarheid te
Haren )Gr.)
Inde laatste jaren bestaat er opnieuw belangstelling voor
het tijdstip van fosfaatbemesting op bouwland, vanouds bestond veelal degewoonteof fosfaat en kali reedsinde herfst
op de stoppel te geven. De voordelen hiervan zijn zonder
meerduidelijk. Eenbelangrijk voordeel is,dat de grond dan
beter begaanbaar is. Een bemesting in het najaar kan ook
aantrekkelijk zijn vanwege een betere arbeidsverdeling. De
meststoffen zijn in deherfst bovendien veelal goedkoper, terwijl in vergelijking met een voorjaarsbemesting structuurbederf en mogelijke groeiremmingen door te hoge zoutconcentratie worden voorkomen. De meststof kan bij een te late
toediening in het voorjaar bovendien onvoldoende tot werking komen als gevolg van droogte.
Met het toenemend gebruik van mengmeststoffen, waarmee tegelijk met de stikstof ook fosfaat en kali worden gegeven, is de bemesting steeds meer naar het voorjaar verschoven. De meststoffen worden daarbij meestal vlak voor
het zaaien of poten van de gewassen toegediend, omdat men
bij vroegtijdige toediening gevolgd door veel neerslag bevreesd is voor mogelijke verliezen aan stikstof door uitspoeling en denitrificatie. De kans op zoutschade neemt bij zo'n
late bemesting echter toe. Het tijdstip van toediening wordt
dan ook steeds belangrijker, vooral door de toenemende hoeveelheden kunstmest die aan bieten en in het bijzonder aan
aardappelen worden gegeven. Met het gebruik van precisiezaaimachines en met name bij het zaaien op eindafstand
worden daarentegen steeds hogere eisen gesteld aan de opkomst van de bieten. Hoge giften vlak voor het poten kunnen ook bij aardappelen groeiremmingen veroorzaken.
Om deze zoutschade te voorkomen, verdient het aanbeveling de bemesting enkele weken {3 à 4) vóór het zaaien
of poten uit te voeren. Uit ander onderzoek is wel gebleken;
dat dct voor stikstof meestal zonder bezwaar kan gebeuren.
Mogelijke verliezen kunnen gecompenseerd worden door
een tijdige overbemesting. De kalibemesting kan afzonderlijk in de voorafgaande herfst worden gegeven. Bij gebruik
van chloorhoudende kalimeststoffen krijgt het chloor dan
gelegenheid om uit te spoelen.Enig verlies van kali op zeer
lichte zavelgronden zal daarbij in natte winters op de koop
toe moeten worden genomen.

en de meststof dieper (tot 6 à 8 cm) in de grond wordt gebracht.
Eerder onderzoek gaf hierover reeds aanwijzingen (Prummel, 1962).Het probleem werd later in verband met de eerder genoemde gewijzigde omstandigheden weer actueel geacht. Van 1971 tot en met 1974 zijn daarom op kalkrijke
\kleigronden weer nieuwe proeven uitgevoerd. Bij aardiappen en bieten, als meest op fosfaat reagerende gewassen,
rd bij enkele opklimmende giften superfosfaat een ver^jgj^ing gemaakt tussen de toediening in het najaar vóór het
jen {in september of oktober, veelal op een grasgroenlesting), in februari en in de tweede helft van maart of
de eerste helft van april over de wintervoor vóór de
»nabewerking in het voorjaar.
proeven zijn aangelegd op zeer lichte tot zware kalkudende zeeklei- en zavelgronden met 7 tot 60 % afslibre delen. Het kalkgehatóe bedroeg 2 % of meer, de pHKCI was 6,8 of hoger {in één geval 0,2 % CaOOs met pHKOI 5,7). Defosfaattoestandi was in de meeste gevallen laag
(Pw-getal in 70 % van de gevallen lager dan 20), zodat een
reactie op de fosfaatbemesting kon worden verwacht. In
totaal waren de opbrengstresultaten van 14 proeven beschikbaar met pootaardappelen (rooidatum juli), 15 proeven
met consumptieaardappelen (rooidatum september) en 10
proeven met suikerbieten {rooidatum september enoktober).
Een uitvoerig verslag met alle gegevens van de proeven is
verschenen als Rapport nr. 26 van het Proefstation voor de
Akkerbouw.
De proeven zijn uitgevoerd door de proefboerderijen De
Kandelaar (Biddinghuizen), De Waag (Creil), Dr. H. J. Lovinkhoeve (Marknesse), Prof. dir.J. M. van Bemmelenhoeve
(Wieringerwerf), Westmaas (Westmaas), Rusthoeve (Ctv
lijnsplaat) en door het Gonsulentschap voor de Rundveehouderij en de Akkerbouw voor NW-Friesland te Leeuwarden.
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De vraag doet zich nu voor wanneer.,ÏeÖfos|a«öfl%,
worden toegediend om een optimale fosfaatvooxziejüng'van
het gewas te waarborgen. In verband met de geringe beweeglijiUitid en de lage concentratie in de bodemoplossing
is het gewenst het fosfaat dichtbij de wortels te brengen.
Bovendien moet rekening worden gehouden met een achteruitgang in beschikbaarheid tijdens het verblijf in de grond.
Een vroege toediening in de herfst lijkt daarom niet altijd
gunstig te zijn, vooral niet op kalkrijke gronden, waar het
fosfaat in minder beschikbare vormen kan worden omgezet.
Een late toediening op het zaaibed, waarbij de meststof
door ineggen slechts tot ca. 4 cm wordt ingewerkt, lijkt
evenmin gunstig. Toediening in de winter of vroeg in het
voorjaar over de wintervoor en vervolgens inwerken is
waarschijnlijk de aangewezen methode, omdat de tijd tussen
toediening en opname dan zo kort mogelijk wordt gehouden

Tabel 1 Invloed van de fosfaatbemesting
op het Pw-getal in Juniof hul
Aardappelen
(17proeven), fosfaatbemesting
Laagdiepteincm
aardappelen*) suikerbieten

geen

0- 5à 10
0-5
5à 10-10à20
5-10à 15
10à20-20à30 10àl5-20à25

21
18
19

herfst
22
24
27

winter
41
" .34
24

Suikerbieten(8 proeven), fosfaatbemesting

voorjaar

geen

45
34
24

19
121
12

herfst
-23
21

winter
60
25
18 . •

voorjaar
56
26
. 15

*) Bemonstering ht de rug.
Tabel 2 Verloop van het Pw-getal met fosfaatbemesting (laag 9-M cm; gemiddelde van 3 faar)
Tijdvantoediening

Tijd van bemonstering
sept.
9D

dec
nov.
Herfst
18
15
Winter
6
8Q
Voorjaar
8
4
De vierkantjes geven het tijdstip van bemesting aan.

febr.
19
40
HO

april
23
29
42

juni
22
25
32

aug.
17
23
•27,

okt.
11
12
14

kultuurplanten bezette rijen. Dit laatste kwam de boer
toen goed van pas, want waar kultuurplanten staan, kan
geen onkruid groeien. Kortom voor de boer was er vooral in verband met de mechanische onkruidbestrijding
geen praktische aanleiding om met de hoeveelheid zaaizaad zuinig om te springen, integendeel.
Bij de mechanische onkruidbestrijding worden in de
toplaag van de bouwvoor waar het onkruid floreert (derhalve een goed kiem- en groeimiüeu) de wortels van
het gewas — voor zover die zich zo oppervlakkig ontwikkelen — ook regelmatig om zeep gebracht c.q afgesneden. Wellicht is deze oppervlakkige beschadiging van
het wortelstelsel mede de oorzaak geweest dat het streven naar grotere rijenafstanden toen hierdoor toch op
tijd werd afgeremd — granen tot 15à 20 cm, bieten tot
33à 40cm, aardappelsn tot 50 à 66cm —. In dit verband
is het een vraag of de huidige voor deze gewassen gebruikelijke grotere rijenafstanden, die de praktijk zich
dooi* de mechanisatie heeft laten opleggen, voor een optimale ontwikkeling van het gewas op het relatief kleine
Nederlandse landbouwbedrijf wel zo ideaal ztfci. Op percelen suikerbieten in Frankrijk en Duitsland is de rtjenafstand meestal 44 of 45 cm, maar in ons land is deze
opgevoerd tot 50 cm.

CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING

,

iSRiASNEN", mais, aardappelen, stambonen e.a. zijn op** pervlakkig wortelende gewassen. De biet met haar
penwortel heeft een relatief meer diepgaand wortelstelsel. Dit houdt ondermeer in, dat bij de mechanische on-

kruidbestrijding het wortelstelsel van de biet in vergelijking met dat van de meeste andere gewassen veel
minder wordt beschadigd. Wellicht heeft dit mede het
praktijkgezegde van weleer: „De suiker moet in de biet
worden gehakt" doen onstaan. In een droog voorjaar
laat de werking van de gebruikte bodemherbiciden op
bietenpercelen verstek gaan. Het is een goede zaak om
het onkruid dan tijdig en voldoende veelvuldig met onkruidegge en wiedmachine te bestrijden. Struktuurbederf door wielspören van de trekker treedt bij het werken op droog land niet op.
Nu bij de onkruidbestrijding de regelmatige bewerking van de toplaag van de bouwvoor plaats heeft moeten maken voor bespuitingen met daartoe geëigende chemische middelen kan het gewas zich dikwijls beter ontwikkelen, niet alleen omdat zijn wortelstelsel niet meer
wordt beschadigd, maar ook omdat het gewas nu van de
gunstige groeiomstandigheden in deze toplaag kan profiteren. Indertijd gaf in ee n graangewas de chemische
onkruidbestrijding met DNOC, gele kleurstof, in vergelijking met de mechanische onkruidbestrijding een enigermate beter ontwikkeld gewas. Dit laatste is toen in
het begintijdperk van de chemische .onkruidbestrijding
m.i. ten onrechte toegeschreven aan dé stikstof in DNOCDe verklaring hiervoor moet veel/meer worden gezocht
in de betere groeiomstandigheden," die in het bovenstaande nader zijn omschreven.
HINDERLIJKE OPSLAG IN EEN VOLGEND GEWAS
jfOOLZAAD is het gewas,waarvan de teelt in ons land
" het eerst min of meer volledig werd gemechani-
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•PBRiUGKOMÎEÎNpop de goed ontwikkelde wintertarwe* planten als opslag in graszaad kan worden opgemerkt dat:
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seerd. Een kwalijk gevolg van deze mechanisatie ïs Ee
wel zeer hinderlijke opslag van koolzaad in volgende
teelten. Bij de niet aflatende mechanisatie is opslag van
koolzaad, graszaad, aardappelen, granen en bieten jöeuvr
onkruid in een modern (?) bedreven kmdbouw.Bet aspekt of opslag ook iets te zeggen heeft, zal aan de hand
van opslag van wintertarwe in gras voor zaadwinning
eens nader onder de loupe worden genomen.
Uit de na de oogst op het land achtergebleven graankorrels hebben zich krachtige veelhalmige tarweplanten
ontwikkeld met per plant 4 à 8 soms zelfs tot meer dan
20 aren, waarvan er globaal 70 à 90% zijn uitgegroeid
tot volwaardige aren. Bij nadere inspektie van de stengelbasis van deze wintertarwe-opslag blijkt dat hier wel
dikwijls voetziekte-symptomen zichtbaar zijn — tarwe
na tarwe — maar de goed ontwikkelde opslagplanten
hebben er blijkbaar geen nadelige gevolgen van ondervonden. De onderste stengelleden zijn groen en zeer
stevig en de tarwe staat recht op tussen het veelal gelegerde graszaad.
Bij de huidige teelttechniek van wintertarwe is er een
witte c.q. chlorophylvrije en weinig stevige stengelbasis
van een paar cm lang — bij een zaaidiepte van 2 cm of
meer vormen de granen op ± 2cm diep onder hét maaiveld hun uitstoelingszone en kroonworteb — en hierop
kunnen voetziekteschimmels waarschijnlijk meer en
makkelijker voedsel vinden om hun katàstrofaal werk
te volbrengen dan op een groene stengelvoet. In de tijd
van de mechanische onkruidbestrijding gaf ondieper dan
ongeveer 2 cm zaaien te veel risico's omdat dan bij het
schoffelen de kroonwortels gemakkelijk werden beschadigd en er by het werken met de onkruidegge nog meer
graanplanten werden uitgetrokken. Het verweer tegen
de voetziekte heeft de boer toen gezocht in een latere uitzaai van wintertarwe.

1) Het oppervlakkige c.q. zeer ondiep gezaaide graanplanten betreffen2) Er sprake is van een zeer vroege zaai
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4) De korrelopbrengst per plant, voor zover de vogels
de aren niet hebben leeggepikt, zeer hoog is.
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3) Ondanks de zware stikstofbemesting van -het graszaad de wintertarweopslag niet gaat legeren.

'

»« 4 M M 4 u J < U r t i J M ' ^ f U k k i a L W i t j i , ;

Opslag wfntertarwe in gelegerd graszaad. Vroeg en ondiep gezaaide tarwe met stevige en groene stengelvoet, die zich staande weet te houden en geen kwalijke gevolgen van een voetziekte-aantasting beeft opgelopen.

Mogelijk mag men tevens hieruit afleiden, dat T»ij een
zeer vroege en ondiepe zaai voetziekte aan gelijkmatig
en goed ontwikkelde wintertarwe bij een holle Jtand
geen of hooguit maar weinig schade kan aanrichten. Dit
opent dan wellicht nieuwe perspektieven om bij een optimale ontwikkeling van wintertarwe de schadelijke gevolgen van een voetziekte-aantasting te ontlopen. Een
hierop gerichte teelttechniek kan zondermeer (nog) niet
worden geadviseerd, maar is biet beproeven toch zeker
wel waard!
(Zie verder pag. W

RESULTATEN

OPBRENGSTEN

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De invloed va» het tijdstip van toediening op ds ligging
van het fosfaat is nagegaan door tijdens het groeiseizoen
(meestal juni of jui) de bouwvoor (bij aardappelen de rug)
laagsgewijze te bemonsteren en in de monsters het Pw-getal te bepalen.
Zoals verwacht mocht worden, is de meststof bij toediening ïn de herfst dieper ingewerkt dan bij bemesting in de
winter enin het voorjaar. Bij onderploegen in de herfst ligt
hét meeste fosfaat dieper dan 10 cm, bij bemesting in de
winter enin hetvoorjaar in debovenste 5à 10cm .tabel 1).
De geringe stijging van het Pw-getal bij bemesting in de
herfst wijst opeen achteruitgang in de beschikbaarheid van
het fosfaat als gevolg van de menging met een groter bodemvolume en een geleidelijke omzetting in voor de plant
minder beschikbare vormen. Dit blijkt ook uit een onderzoek in één van de proeven, waar het verloop van het Pwgetal in debovenste 20 em in de tijd is nagegaan (tabel 2).
Zoals wij verderop zulten zien, blijft de werking van het
fosfaat voor het gewas bij toediening in de herfst dan ook
meestalachterbijeenbemesting;indewinter of inhet voorjaar.

Tegen de verwachting'waren de opbrengstverschillen ten
gunste van de bemesting in de winter of in het voorjaar
zowel bij aardappelen ate bij suikerbieten niet bijzonder
groot Desondanks was in9van dê 14gevallen bij pootaardappelen het verschil statistisch betrouwbaar. Slechts in één
eval was de toediening fa de herfst betrouwbaar beter.
Hiervoor kon geen verklaring worden gegeven. Gemiddeld
over alle proeven met pootaardappelen bedroeg de opbrengstvermeerdering bij bemesting in de winter of in het
voorjaar ten opzichte van bemesting in de herfst ongever
900 kg knollen per ha, dit is bijna 3 %. Bemesting in het
voorjaar gaf gemiddeldietsbetere resultaten dan bemesting
inde winter, maar bijde hieronder te noemen proeven met
consumptieaardappelen was het Omgekeerde het geval. Aan
dezeverschillen wHlenwijda»ookniette veelwaarde hechten. Voor pootaardappelen verdient derhalve een bemesting
in de winter of in het voorjaar de voorkeur. ïXt geldt uiteraard ook voor vroeg te rooien consumptieaardappelen.

Met behulp van veldproeven is op kalKhamdendezefekléigronden en zavelgronden bij pootaardappelen, «onsumptfeaardappeten en suikerbieten een onderzoek ingesteld »aar
de invloed vandetijd van toediening(herfst,winter«nvoorjaar) op de werking van de fosfaaä>emesäng.
Bemesting in de winter of in het voorjaar vóór de grondbewerking blijkt vooralin het begjn vande g»eâ eeoT>etei?e
ontwikkeling van het gewas te geven, watMjjsootaardappelen en soms ook bij Iaat gercK)idevconsumptifiaardappelen
en suikerbieten resulteert in iets hoge» «pbrengsten dan
bij bemesting m het najaar. Toediening dn*deherfst igeeft

ONTWIKKELING VANHET GEWAS
De aardappelen en de bieten reageerden in de meeste
proeven gunstig op fosfaat. De gewassen ontwikkelden zich
vooral in het begin van de groei bij bemesting in de herfst.
Bij aardappelen was dit het geval in 14 van de 16 en bij
suikerbieten in 5 van de 6 op fosfaat reagerende proeven.
Later in het seizoen werden de verschillen kleiner of verdwenen ze. Een voorbeeld met zeer duidelijke verschillen
ten gunste van de bemesting in de winter wordt gegeven in
tabel 3 voor een proef met laag iPw-getal (9) bij suikerbieten
in de Noordoostpolder (proef IB Lov 112 te Marknesse).
Er kan nog worden opgemerkt, dat de fosfaatreactie in de
proeven met suikerbieten bijPw-getal 12en lager zeer sterk
was. Bij hoger Pw-getal was er geen of slechts een zwakke
invloed van de bemesting. (Een uitzondering vormde een
proef in de Noordoostpolder (Pw-getal 25), waar, in tegenstelling tot de overige proeven, geen grasgroenbemesting
was ondergeploegd. Mogelijk heeft de verbouw van een
grasgroenbemester invloed gehad opde beschikbaarheid van
het fosfaat, waardoor het gewas in de proef zonder groenbemesting wel.en in de proeven met groenbemesting niet op
fosfaat heeft gereageerd.
Tabel 3 Invloed van de fosfaatbemesting op de ontwikkeling (standcijfers) van suikerbieten op31 mei
Tijd van toediening
P2O5kg/ha
Vóór ploegen (6 sept.)
Over de wintervoor (26 jan.)
Vóórde voorjaarsbewerking (16 maart)

3,3

80
4,4
7,4
6,6

160
5,1
7,9
7,2

240
5,0
9,0
8,1

Bij laat ger&d'c consumptieaardappelen waren de resultaten minder duidelijk dan bij pootaardappelen. In 8 van de
15 proeven werden de beste resultaten verkregen met bemesting in de winter of het voorjaar. In 6 gevallen stond
het verschil statistisch betrouwbaar vast. Slechts in één
geval wasdebemesting in de herfst betrouwbaar beter. Het
verschil in opbrengst van de winter- en voorjaarsbemesting
was van dezelfde orde van grootte als bij de pootaardappelen. Hoewel consumptieaardappelen blijkbaar minder hoge
eisen steilen aan het tijdstip van bemesting dan pootaardappelen, menen wij toch aan de bemesting in de winter of
het voorjaar de voorkeur te moeten geven, ten einde risico's
van lagere opbrengsten te voorkomen.
Ondanks de soms sterke verschillen tijdens de groei van
het gewas trad er bij suikerbleten in slechts twee gevallen
een betrouwbare fosfaatreactie op. In deze gevallen was de
bemesting in de winter of het voorjaar weer betrouwbaar
beterdan de bemesting in de herfst D opbrengstvermeerdering bedroeg in deze gevallen gemiddeld ongeveer 3 ton
bieten en 500 kg suiker per ha, dit is bijna 5 %. Als voorbeeld worden de resultaten vermeld van de eerder genoemde proef in Marknesse met laag Pw-getal (figuur 1). In de
overige gevallen waren de verschillen ten gunste van de bemesting in de winter of in het voorjaar slechts gering.
Bij de beoordeling van deze resultaten moet ook waarde
worden gehecht aan verschillen in ontwikkeling van het
gewas die niet in de opbrengst tot uiting komen. Mogelijk
was de spreiding tussen de herhalingen te groot om kleine
opbrengstverschillen aan te tonen. Een minder goede beginontwikkeling bij bemesting in de herfst zou onder minder
gunstige groeiomstandigheden later in het seizoen aanleiding kunnen geven tot opbrengstderving. Een bemesting in
de winter of in het voorjaar geeft;indit opzicht meer zekerheid en zou uit dat oogpunt daarom ook voor dit gewas te
prefereren zijn. Dit geldtin het bijzonder voor percelen met
een vrij lage fosfaattoestand, die op kleigrond nogal eens
voorkomen.
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Fig. I Invloed vandefosfaat bemesting bijtoedieningin september(0),januari (o)enmaart (A.) op deopbrengst vun sttikeabieten
(proefIB Lov 112teMarknesse met Pw-getal9)

een achteruitgang in beschikbaarheid van net toegediende
fosfaat als gevolg van de menging met een groterftodemvolumeen een langdurig contact metde bodemdeeltjes. Met
het oogop eenbetere werking van demeststof verdient een
bemesting op de wintervoor in de winter of vroeg in ihet
voorjaar daarom in het algemeen de voorkeur.
Door inhet voorjaar gebruik temaken van eenHP-mengmeststof met in water oplosbaar fosfaat kan de stikstof en
het fosfaat in één werkgang worden toegediend, hij voorkeur vóór de grondbewerking in het voorjaar, om kiembeschadigingdoor een te hoge zoutconcentratie te voorkomen
ïn de meststof goed te kunnen inwerken. Dit geeft minder
stiructuurbederf en is arbeidstechnisch ook aantrekkelijk.
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